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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6648/06-10-2017 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 40/05-10-2017 

Σήμερα 5 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, στο γραφείο του Προέδρου 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμου Κουζέλη. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του 

Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος και Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Γεωργία Φέρμελη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μαρία Τριανταφυλλίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

.................................................................................................................................................... 

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 1/04-10-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 

σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 4310/06-07-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (04) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ιωάννης 

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς έγκριση το Πρακτικό 1/04-10-2017 της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (αρ. πρωτ.: 1922/05-10-2017): 

«Σας διαβιβάζουμε λόγω αρμοδιότητας το υπ’ αρ. 1Ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων της συνεδρίασης που έλαβε μέρος στις 04.10.2017 και το οποίο μας διαβιβάστηκε με το 
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υπ’ αρ. πρωτ. 6612/05-10-2017 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σχετικά με την 

ανωτέρω σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μετά την ανακοίνωση των πινάκων των 

υποψηφίων σύμφωνα με το αρ. 37/21-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ (ΑΔΑ: 

69Ζ6ΟΞΛΔ-1Ω5). 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή 

και διευκρίνιση». 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο   

της Συνεδρίασης της 4ης /10/2017 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 4 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην έδρα του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επί της οδού Αν. Τσόχα 36 στην Αθήνα, συνεδρίασε η Επιτροπή 

που συστήθηκε με την αριθμ. 6346/26-09-17 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων 

του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ) δυνάμει της αριθμ. 37/21-09-2017 Πράξης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., προκειμένου να αξιολογήσει την ένσταση που υποβλήθηκε από την κ. 

Σαμαρά Ελένη και αφορά στην με αριθμό πρωτ.  4310/6-17-2017(ΑΔΑ:ΩΑ1ΤΟΞΛΔ-ΙΘ7) Πρόσκληση 

Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου με έως (04) Πτυχιούχους  Ανώτατης Εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες 

για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης  ««Παρεμβάσεις 

επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος » με MIS  

5004204 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν οι:  

1. Χρύσα Πετράκη, Δικηγόρος στο Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος,  

2. Ειρήνη Κυριακίδη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος, 

3. Βιολέττα Κωτσόγιαννη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος. 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η κ. Ευφροσύνη Καβαλλάρη, υπάλληλος του Ι.Ε.Π.(Ι.Δ.Α.Χ) 

Κατόπιν διαπίστωσης της νόμιμης απαρτία της Επιτροπής, αφού παρίστανται όλα τα μέλη της, η 

Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της. 

 Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την με αριθμό πρωτ. 4310/6-07-2017(ΑΔΑ:ΩΑ1ΤΟΞΛΔ-ΙΘ7) Πρόσκληση Εκδήλωσης  

Ενδιαφέροντος  για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου με έως (04) Πτυχιούχους  Ανώτατης Εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες για την 

κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης  

«Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος 

» με MIS  5004204 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό 

Δημόσιο. 

2. Το με αρ. πρωτ.4556/13-07-17 έγγραφο του Τμήματος  Διαγωνισμών και Συμβάσεων του 

Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 6058ΥΟΞΛΔ-2Δ4)με θέμα «Διευκρινιστικές απαντήσεις σχετικά με την υπ΄αρ. πρωτ. 

4310/6-7-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για υποβολή αιτήματος προς σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως (04) Πτυχιούχους  Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

ελεύθερους επαγγελματίες για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής 

υποστήριξης της Πράξης  «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του 

εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS  5004204 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ:ΩΑ1ΤΟΞΛΔ-
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ΙΘ7) 

3. Το αριθμ. 24/08-06-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ με αρ. πρωτ. 3593/09-06-

2017 (ΑΔΑ: ΨΗΩΧΟΞΛΔ-665) και με θέμα: «Ανασυγκρότησης των συλλογικών οργάνων, 

συγκροτηθέντων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.    1549/09-03-2017 και 1841/20-03-2017 Αποφάσεις 

του Ι.Ε.Π., που αφορούν στις διαδικασίες για πάσης φύσεως προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών 

από το Ι.Ε.Π., καθώς και στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων και λοιπών του Ι.Ε.Π., βάσει του ν.4412/2016»,». 

4. Την υπ΄ αριθμ. 37/21-09-2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της 

«Ανασυγκρότησης των συλλογικών οργάνων, που αφορούν στις διαδικασίες για πάσης φύσεως 

προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από το Ι.Ε.Π., καθώς και στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων 

και συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και λοιπών του Ι.Ε.Π., βάσει του ν.4412/2016», σε συνέχεια 

της οποία εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 6346/26-09-2017 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ). 

5. Το αριθμ. 37/21-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ με αρ. πρωτ. 6263/22-09-

2017 (ΑΔΑ: 69Ζ6ΟΛΔ-1Ω5) και με θέμα: «Έγκριση των πρακτικών 1/26-07-2017 και 2/20-09-2017 

της Επιτροπής Αξιολόγησης προσόντων  Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και λοιπών προσκλήσεων του Ι.Ε.Π. 

σχετικά με την υπ΄ αρ. πρωτ. 4310/6-07-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για υποβολή 

αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως (04) Πτυχιούχους  

Ανώτατης Εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, 

διαχειριστικής  και  τεχνικής υποστήριξης της Πράξης  «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την 

ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος » με MIS  5004204».  

6. Την  Ένσταση της κ. Σαμαρά Ελένης , η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. στις 28-09-2017 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 6394. 

7. Την αριθμ. 1865/02-10-2017 Διαβίβαση της ένστασης της υποψήφιας Σαμαρά Ελένης από 

το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π.  

8. Τα κατατεθειμένα εντός του φακέλου δικαιολογητικά της υποψήφιας. 

Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην εξέταση και αξιολόγηση της ανωτέρω 

αίτησης- ένστασης της κ. Σαμαρά Ελένης.  

Η από 28-09-2017 ένσταση της κ. Σαμαρά Ελένης ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται παραδεκτή και 

εξετάζεται περαιτέρω. 

Η κ. Σαμαρά Ελένη με την υποβληθείσα ως άνω ένστασή της αναφέρει: «Παρακαλώ όπως κάνετε 

δεκτή την ένστασή µου κατά των προσωρινών πινάκων για τη θέση ΚΘ2, ΚΘ3, ΚΘ4 της υπ' αριθµ. 

4310/06-07-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως προς την Επαγγελματική εμπειρία.  

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών µου είχα προσκοµίσει τρεις (3) βεβαιώσεις 

επαγγελµατικής εµπειρίας, εκ των οποίων:  

Η 1η από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αφορούσε στη Διοικητική, διαχειριστική και 

τεχνική στήριξη της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης µε τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)- 

Νέο πρόγραμμα σπουδών» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση" (Ε.Σ.Π.Α. 

2007-2013) για το χρονικό  διάστημα  3/3/2011-31/12/2015 (Σύνολο: 58 µήνες).  

Η 2η από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας αφορούσε στη Διαχείριση: οργάνωση και Διοίκηση του 

συγχρηματοδοτούμενο έργου «Αποτίμηση  του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των 
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θεσμοθετημένων οργάνων της εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Αρχική 

Επαγγελματική Κατάρτιση" για το χρονικό διάστημα 5/7/2007-30/4/2008 (Σύνολο: 10 µήνες).  

Ως εκ τούτου, διαθέτω συνολικά 68 µήνες επαγγελµατικής εµπειρίας σε θέµατα 

συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ, ενώ στους προσωρινούς πίνακες αξιολογικής κατάταξης 

υποψηφίων έχουν προσμετρηθεί µόνο 43 µήνες απασχόλησης. Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτω 

εκ νέου τις δύο (2) βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας και παρακαλώ όπως γίνει η σχετική 

τροποποίηση στο πίνακα μοριοδότησης. » 

 

Η Επιτροπή εξετάζοντας τον φάκελο της κ. Σαμαρά  Ελένης με τα κατατεθειμένα με την Αίτησή της 

δικαιολογητικά (ως προς την  Επαγγελματική Εμπειρία) διαπιστώνει τα εξής : 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1. Διοικητική, διαχειριστική και τεχνική στήριξη της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης µε  τίτλο «ΝΕΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο πρόγραμμα σπουδών» στο πλαίσιο του Ε.Π. Εκπαίδευση και 

Δια βίου Μάθηση" (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013) - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Π.Ι.) ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)  

4 έτη + 10 μήνες =(4χ12)+10=48+10=58 μήνες 

2. Υπεύθυνη εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Κέντρα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013) – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) 

1 έτος + 11 μήνες=(1χ12)+11= 12+11=23 μήνες 

3. Διαχείριση, οργάνωση και Διοίκηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Αποτίμηση του  

τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσμοθετημένων οργάνων της εκπαίδευσης» στο 

πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση  και Αρχική  Επαγγελματική  Κατάρτιση " - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ (Κ.Ε.Ε.) 

10 μήνες 

 

Σύνολο  58 μήνες +22 μήνες +11 μήνες = 91 μήνες συνολικά. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 4310/6-7-17 Πρόσκληση και δη στην παράγραφο 6. (σελ. 8 και 

9/18) με τίτλο: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ  αναφέρει  τα εξής : «Για τη 

διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη της Πράξης (Κ.Θ.2, Κ.Θ.3, Κ.Θ.4)  

Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην  

προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-2020 επιπλέον της απαιτούμενης,  

αθροιστικά. Ο μέγιστος αριθμός μηνών βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη, είναι 

οι εξήντα (60) μήνες, επιπλέον των σαράντα οκτώ (48) μηνών εμπειρίας που είναι 

προαπαιτούμενη. Για κάθε μήνα εμπειρίας, ο υποψήφιος λαμβάνει ένα (1) μόριο, με μέγιστο τα 

εξήντα (60) μόρια.» 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η κ. Σαμαρά Ελένη διαθέτει συνολικά 91 μήνες επαγγελματική εμπειρία η 

οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Πρόσκληση ως εξής : 

91 μήνες μείον τους 48μήνες, που έχουν ληφθεί υπόψη ως προαπαιτούμενοι, επομένως 

υπολογίζονται 43 μήνες ως βαθμολογούμενοι (91-48= 43 εναπομείναντες μήνες ως επιπρόσθετα 

βαθμολογούμενοι). 
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Επομένως, η Επιτροπή κρίνει ότι ορθώς αναφέρεται  η βαθμολογία της κ. Σαμαρά Ελένης στο με 

αριθμ. 37/21-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ με αρ. πρωτ. 6263/22-09-2017 (ΑΔΑ: 

69Ζ6ΟΛΔ-1Ω5) των Προσωρινών Πινάκων Αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων  για τις θέσεις Κ.Θ.2, 

Κ.Θ.3, Κ.Θ.4  της υπ’ αρ. 4310/6-072017(ΑΔΑ:ΩΑ1ΤΟΞΛΔ-ΙΘ7). 

 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την απόρριψη της ένστασης της κ. Σαμαρά Ελένης, για τους λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00, έληξε η Συνεδρίαση». 

 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω Πρακτικό 1/04-10-2017 της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 4310/06-07-2017 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (04) Πτυχιούχους Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, ομόφωνα, αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης της κ. Ελένης Σαμαρά, 

για τους λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 

.................................................................................................................................................... 

Στο σημείο αυτό, και ώρα 10:50, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Μαρία Τριανταφυλλίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 

ΑΔΑ: 9ΠΘΨΟΞΛΔ-81Α
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